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๑๖. ภาวะฮอร์โมนพาราไทรอยด์สูง  

(Hyperparathyroidism) 

 
 

นพ.อรรถกร จารุศรีวรรณา  นพ.อาศิส อุนนะนันทน์ 
ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปดิคส์ และกายภาพบําบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

 

บทนํา 

ฮอร์โมนพาราไทรอยด์ (parathyroid hormone) เป็นฮอร์โมนประเภทโปรตีนหรือเปปไทด์ (peptide 

hormone) ที่มีบทบาทสําคัญในการควบคุมระดับเกลือแรตาง ๆ ของรางกาย โดยเฉพาะอยางย่ิง แคลเซียม

และฟอสฟอรัส (ฟอสเฟต) ซึ่งอวัยวะเป้าหมายสําคัญ ไดแก ไต และกระดูก (1) หากระดับฮอร์โมนพารา

ไทรอยด์มีความผิดปกติ จะสงผลใหเกิดความผิดปกติตอระดับเกลือแรตาง ๆ ตลอดจนเกิดพยาธิสภาพท่ีกระดูก

ตามมา ภาวะฮอร์โมนพาราไทรอยดส์ูง (hyperparathyroidism; HPT) เกิดขนึไดจากหลายสาเหตุ ทังความ

ผิดปกติของตัวตอมพาราไทรอยด์(parathyroid gland) เอง หรือภาวะอื่น ๆ ที่ทําใหตอมพาราไทรอยด์ผลิต

ฮอร์โมนออกมามากเกิน ในบทนจีะกลาวถึงประเภทของ HPT ลักษณะอาการทางคลินิก ความผิดปกตจิากการ

ตรวจทางหองปฏิบัติการและความผิดปกติจากการตรวจทางรงัสีวิทยาท่ีตรวจพบในผูปวยเหลาน ีรวมทังการ

วินจิฉัย HPT และการรักษา 

 

ประเภทของภาวะฮอร์โมนพาราไทรอยด์สูง (Types of hyperparathyroidism) 

 ภาวะ hyperparathyroidism สามารถแบงออกได 3 แบบ ตามสาเหตุของความผดิปกตทิี่เกิดขึน โดย

มีรายละเอียดชนิดตาง ๆ ของภาวะ hyperparathyroidism ดังตอไปน ี

 

1. ภาวะฮอร์โมนพาราไทรอยดสู์งแบบปฐมภูมิ (primary hyperparathyroidism; PHPT)  

เป็นภาวะที่รางกายหลั่งฮอรโ์มนพาราไทรอยด์เพ่ิมขนึจากความผิดปกติของตอมพาราไทรอยด์เอง มี 

ความชกุ (prevalence) ของการเกิดโรคประมาณ 1-7 รายประชากร 1,000 ราย และเป็นสาเหตุที่พบบอย

ท่ีสุดในผูปวยที่มีภาวะแคลเซียมในเลือดสูงเกิน (hypercalcemia) (2) โดยรอยละ 80 ของผูปวยเกิดจากเนือ

งอกตอมพาราไทรอยด์ (parathyroid adenoma) เพียงตอมเดียว และรอยละ 10-11 เกิดจากเนืองอกตอม
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พาราไทรอยด์มากกวา 1 ตอม สวนการเกิด parathyroid adenoma ทัง 4 ตอมนนัพบไดนอยกวารอยละ 10 

ของผูปวย นอกจากนี มะเรงของตอมพาราไทรอยด์ (parathyroid carcinoma) กสามารถทําใหเกิดภาวะ 

HPT ได แตพบนอยกวารอยละ 1 (3) สําหรับ parathyroid adenoma ยังสามารถพบไดในตําแหนงอื่นๆ

นอกเหนือจากท่ีตอมพาราไทรอยด์ เชน ที่ตอมไทมัส (thymus) รองระหวางหลอดลมและหลอดอาหาร 

(trachea-esophageal groove) ตอมไทรอยด์ (thyroid) และบริเวณประจันอก (mediastinum) เป็นตน ซึ่ง

ลักษณะ parathyroid adenoma ท่ีอยูนอกตําแหนงปกติ (ectopic parathyroid adenoma) พบไดรอยละ 

16 ของ parathyroid adenoma ทังหมด(4) 

ภาวะ primary hyperparathyroidism (PHPT) สามารถพบไดทุกชวงอายุ แตพบบอยในผหูญิงวัย

หมดประจําเดือนหรือผทูี่มีอายุตังแต 50 ปขึนไป และพบในเพศหญิงมากกวาชายประมาณ 2 เทา สวนโรคอื่รๆ

หรือสาเหตุตาง ๆ ท่ีสัมพันธ์กับการเกิด parathyroid adenoma และนําไปสูภาวะ PHPT ไดแก โรคทาง

พัน ธุ ก ร ร มต า ง  ๆ  เ ชน  multiple endocrine neoplasia ช นิด ที่  1 แล ะ ชนิ ด ที่  2A โ รค  familial 

hyperparathyroidism-jaw tumor syndrome โรค neonatal severe hyperparathyroidism และโรค 

familial isolated hyperparathyroidism นอกจากนี ผูปวยที่เคยไดรับการฉายรังสีบริเวณศีรษะและลําคอก

มีความเส่ียงท่ีจะทําใหเกิดภาวะนีเชนกัน (5) รวมทงัผปูวยท่ีไดรับยาท่ีมีสวนประกอบของลิเทียม (lithium) ก

พบวามีความสัมพันธ์กับการเกิด parathyroid adenoma ดวย (6) 

 

2. ภาวะฮอร์โมนพาราไทรอยดสู์งแบบทุติยภูมิ (secondary hyperparathyroidism)  

ภาวะนีเกิดจากความผิดปกติอื่น ๆ ท่ีทําใหตอมพาราไทรอยด์หล่ังฮอร์โมนออกมามากกวาปกต ิโดยที่ 

ตอมพาราไทรอยด์ไมไดมีความผิดปกติแตอยางใด สาเหตุท่ีพบบอย คือ ภาวะขาดวิตามินดี (vitamin D 

deficiency) และภาวะแคลเซียมเกินในเลือด (hypocalcemia) ซึ่งเป็นสาเหตุท่ีทําใหเกิดภาวะ secondary 

HPT ไดเทา ๆ กัน คือประมาณรอยละ 18(7) การขาดวิตามินดีจะทําใหมีการดูดซึมแคลเซยีมจากลําไสเลก

ลดลง เม่ือระดับแคลเซียมในเลือดลดลงจะกระตุนใหรางกายหล่ังฮอร์โมนพาราไทรอยด์มากขึน(8) โดยมี

เป้าหมายเพิ่มระดับแคลเซียมในเลือดเพ่ือรักษาสมดุลแคลเซียมของรางกาย ทังเพ่ิมการสลายแคลเซียมออก

จากกระดูก และชวยกระตุยใหไตสรางเอนไซม์ 1α-hydroxylase มากขนึเพื่อเพ่ิมการสังเคราะห์วิตามินดีที่

ออกฤทธิได หรือวิตามินดี (active vitamin D) ซ่ึงจะชวยใหลําไสเลกดูดซึมแคลเซียมเพิ่มมากขนึ (9) นอกจากน ี

ภาวะฟอสเฟตสูงเกินในเลือด (hyperphosphatemia) ยังเป็นอีกปจจัยท่ีทําใหรางกายหล่ังฮอร์โมนพารา

ไทรอยด์เพ่ิมขนึเพ่ือยับยังการดูดซึมกลับ (reabsorption) ของฟอสเฟตท่ีหนวยไต สวนสาเหตุอื่นท่ีทําใหเกิด

ภาวะ secondary HPT ไดแก โรคกระดูกนวม (osteomalacia หรือ rickets) ซ่ึงเกิดจากการขาดวิตามินดี

เชนเดียวกัน รวมทังภาวะลําไสเลกดูดซึมไดผิดปกติ (malabsorption) ที่จะลดการดูดซึมเกลือแรตาง ๆ 

รวมทังแคลเซียมและวิตามินดีดวย (10) 

 อีกหนึ่งสาเหตุสําคัญท่ีทําใหเกิดภาวะ secondary HPT ชนิดนี คือ โรคไตเรือรัง (chronic kidney 

disease) ซ่ึงทําใหฟอสเฟตในกระแสเลือดเพ่ิมสูงขึนเน่ืองจากไมสามารถขับฟอสเฟตออกไดตามปกติ จึงเป็น

ผลทําใหรางกายหลั่งฮอร์โมนพาราไทรอยด์มากขนึเพื่อลดการดูดซึมกลับของฟอสเฟต นอกจากนี ผูปวยโรคไต  
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ตารางที่ 1 โรคหรือภาวะท่ีเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะ secondary hyperparathyroidism 
สาเหตุ โรคหรือภาวะ

ความผิดปกติของเกลือแร hypocalcemia 

 vitamin D deficiency 

 hyperphosphatemia

โรคตาง ๆ osteomalacia/rickets 

 chronic kidney disease 

 malabsorption 

ยา anticonvulsant เชน phenytoin 

 hydrochlorothiazide

 antiresorptive drug เชน bisphosphonate และ denosumab

 

 

เรือรังท่ีมีภาวะฟอสเฟตสงูเกินในเลือด (hyperphosphatemia) จะมีการหลั่งสารเรงการเจริญของเซลล์ไฟโบ

รบลาสต์-23 (fibroblast growth factor-23; FGF-23) และโปรตีนโคลโธ (Klotho) ซึ่งเป็นโปรตีนท่ีออกฤทธิ

ในการลดการดูดกลับของฟอสเฟตที่ไตเชนเดียวกัน อยางไรกตาม ทงั FGF-23 และ Klotho ตางสงผลยับยัง

การทํางานของเอนไซม ์1α-hydroxylase เป็นผลทําใหมีการสังเคราะห์ active vitamin D ลดลง และมีการ

ดูดซึมแคลเซียมท่ีลําไสเลกลดลงตามลําดับ จึงเป็นการกระตุนตอมพาราไทรอยด์ใหผลิตและหลั่งฮอร์โมนพารา

ไทรอยด์ออกมาเพ่ิมขนึอีกทางหน่ึง (10-12) 

 ยาบา งประเภทอาจทํ าใหฮอร์ โมนพา รา ไทรอยด์สู ง ขึน ได เชนเดี ยว กัน เ ชน ยากันชัก 

(anticonvulsants) โดยเฉพาะยาในกลุม phenytoin เนื่องจากมีผลตอระดับวิตามินดีของผูปวย สวนยาลด

ความดันโลหิตในกลุม hydrochlorothiazide รวมทังยาตานการสลายกระดูก (antiresorptive drug) ท่ีใช

รักษาโรคกระดูกพรุน เชน bisphosphonate และ denosumab จะทําใหผปูวยมีระดับฮอร์โมนพาราไทรอยด์

สูงขึนไดโดยท่ีมีระดับแคลเซียมปกต ิ(normocalcemic hyperparathyroidism) (13) 

 

3. ภาวะฮอร์โมนพาราไทรอยดสู์งแบบตติยภูมิ (tertiary hyperparathyroidism)  

ภาวะนีมีสาเหตุมาจากตอมพาราไทรอยด์สรางฮอร์โมนออกมามากโดยอัตโนมัติอยางควบคุม 

ไมได มักเกิดในผูปวยโรคไตเรือรังที่ไดรับการผาตัดเปลี่ยนไตแลว โดยชวงกอนผาตัดเปลี่ยนไตนนั ผูปวยจะมี

ภาวะ secondary HPT จากการเป็นโรคไตเรอืรัง เม่ือผปูวยไดรับการเปล่ียนไต จะทําใหภาวะความผิดปกติ

ของเกลือแรตาง ๆ ลดลง แตตอมพาราไทรอยด์ยังคงหลั่งฮอร์โมนออกมามากอยางตอเนื่อง ภาวะ tertiary 

hyperparathyroidism พบไดสูงถึงรอยละ 30 ในผปูวยที่ผาตดัเปล่ียนไต นอกจากนี ยังสามารถพบในผปูวยท่ี

มีภาวะ hypocalcemia เปน็เวลานานจากภาวะการดูดซมึอาหารผิดปกติ (malabsorption) เมื่อแกไขสาเหตุ
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จนระดับแคลเซียมกลับมาเป็นปกติแลว แตระดับฮอร์โมนพาราไทรอยด์ยังคงสูงอยางตอเนื่อง ตอมพารา

ไทรอยด์ของผูปวยท่ีเป็นภาวะ tertiary HPT นีมักจะขยายโตขึน (hypertrophy) ทัง 4 ตอม (10, 14) 

ลักษณะอาการทางคลินิก (Clinical manifestations)  

 ผูปวยท่ีมีภาวะ hyperparathyroidism จะมีอาการไดหลากหลายและไมจําเพาะ โดยอาการท่ีพบมัก

เกี่ยวของกับระบบตาง ๆ ดังตอไปนี 

1) ระบบไต (renal system) เชน การเกิดนิ่วในไต  

2) ระบบกระดูกและกลามเนือ (musculoskeletal system) เชน อาการปวดกระดกูและกลามเนอื 

ภาวะกระดูกบางและโรคกระดูกพรุน  รวมทังการเกิดกระดูกหักเหตุ โรคกระ ดูกพ รุน 

(osteoporotic fracture) 

3) ระบบทางเดินอาหาร (gastrointestinal system) เชน ทองผูก คล่ืนไสอาเจียน และอาการแสบ

รอนบริเวณยอดอก (heartburn)  

4) ระบบจติประสาท (neuropsychiatrics system) เชน ภาวะซึมเศรา วติกกังวล ความจําเสื่อม

อารมณ์แปรปรวน และภาวะเซ่ืองซึม  

อาการที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปเป็นหลักการจําอยางงาย คือ “stones, bones, groans, and 

moans” ซึ่งมาจากอาการหลักในแตละระบบ คือ renal stones, painful bones, abdominal groans และ 

psychic moans (15) โดยอาการที่พบบอยท่ีสุดคือ อาการเหนื่อยลา รวมทังอาการปวดกระดูกและกลามเนอื 

ซ่ึงพบไดมากกวารอยละ 50 รองลงมาคือปญหาดานความจาํและสมาธิ ซ่ึงพบไดประมาณรอยละ 40 ภาวะ

ซึมเศราพบไดประมาณรอยละ 30 อาการทองผูกพบไดประมาณรอยละ 20 สวนการเกิดนิ่วในไตนันพบไดเพียง

ประมาณรอยละ 10 นอกจากนยีังสามารถพบอาการอ่ืน ๆ รวมดวย ไดแก นอนไมหลับ ปสสาวะบอยตอน

กลางคืน กลันปสสาวะลําบาก ปวดศีรษะ เป็นตน ซึ่งความรุนแรงของอาการท่ีพบในผูปวยนันไมมีความสัมพันธ์

กับระดบัฮอร์โมนพาราไทรอยด์ในเลือดแตอยางใด (16) อยางไรกตาม มีผปูวยรอยละ 5-28 ที่อาจไมมีอาการใด 

ๆ เลย (asymptomatic hyperparathyroidism) หรือมีอาการเพียงเลกนอยเทานนั (17) ซึ่งผปูวยกลุมนีจะมี

ความเส่ียงตอการเกิดภาวะแทรกซอนจากภาวะ HPT ในอีก 10 ปขางหนาประมาณรอยละ 23-62 (18) 

 

การตรวจทางห้องปฏิบัตกิาร (Laboratory investigation) 

 ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการของภาวะ hyperparathyroidism แตละประเภทอาจมีความแตกตาง

กันไปกลาวคือ ผูปวยที่มีภาวะ primary hyperparathyroidism (PHPT) จะตรวจพบระดับ parathyroid 

hormone (serum PTH) และระดับ calcium มีคาสูง (15,19) อยางไรกตามควรคํานวณคา corrected total 

serum calcium จากระดับ serum albumin รวมดวย เนื่องจากผูปวยท่ีเป็นโรคเรือรังหรือมีภาวะทุพ

โภชนาการอาจมีคา calcium อยูในเกณฑ์ปกติ ซึ่งเป็นคาปกติหลอก (false negative) จากการที่ผูปวยมี

ระดับ albumin ตํ่าได (5) แตหากยังสงสัยภาวะ PHPT ในกรณีท่ีผูปวยมคีา corrected total serum calcium 

ปกติ อาจพิจารณาสง ionized calcium เพ่ือยืนยันภาวะ hypercalcemia ซึ่ง ionized calcium นเีป็นประจุ
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แคลเซียมอิสระท่ีสามารถทาํปฏิกิริยากบัตัวรับ (receptor) ตาง ๆ โดยไมตองจับกับ albumin (19) ผูปวยท่ีมี

ภาวะ PHPT บางรายอาจมีคา ionized calcium สูงโดยที่คา corrected total calcium อยูในเกณฑ์ปกติ

หรอืสูงเพียงเลกนอย อยางไรกตาม การสงตรวจ ionized calcium นันไมสามารถทําไดในสถานพยาบาลทุก

แหง ดังนันในเบืองตนจึงควรสงตรวจเพียงแค serum calcium และคํานวณหาคา corrected total serum 

calcium กอน (20) นอกจากนี รอยละ 75 ของผปูวยที่มีภาวะ PHPT จะพบวามีระดับแคลเซยีมในปสสาวะสูง 

(hypercalciuria) ซึ่งการวัดระดับแคลเซียมในปสสาวะนันควรประเมินจากการเกบปสสาวะเป็นเวลา 24 

ช่ัวโมง (24 hour urine calcium) (15) 

 การตรวจทางหองปฏิบัติการที่สําคัญอีกอยางในผูปวย PHPT คือ serum phosphate โดยรอยละ 50 

ของผปูวยมีระดับ phosphate อยูตํ่ากวา 2.5 (มก./ดล.) และรอยละ 30 ของผูปวยจะมีระดับ phosphate 

อยูในเกณฑ์ปกติคอนตํ่า (low normal range) สวนระดับ chloride นันพบวา รอยละ 40 ของผูปวยจะมี

ระดับ chloride สูงขนึ (hyperchloremia) และอีกรอยละ 40 จะมี chloride อยูในเกณฑ์ปกติคอนสูง (high 

normal range) นอกจากนี ผูปวยท่ีมีระดับ alkaline phosphatase (serum ALP) สูงจะบงบอกถึงความ

รุนแรงของภาวะ PHPT ได เนื่องจากระดับ ALP แสดงถึงความรุนแรงของการสลายกระดูกจากเซลล์สลาย

กระดูก (osteoclast) โดยรอยละ 10 ของผปูวยที่มีภาวะ PHPT จะมคีา ALP สูงขนึ (15) 

 สําหรับภาวะ secondary hyperparathyroidism นัน ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการจะขนึอยูกับ

ภาวะหรือโรคตาง ๆ ที่เป็นสาเหตุรวม (10) เชน ภาวะขาดวิตามินดี (vitamin D deficiency) หรือ ภาวะ

แคลเซียมต่ําเกินในเลือด (hypocalcemia) ซึ่งจะมีภาวะ vitamin D (25(OH)D) หรอืระดับ calcium ลดลง 

สวนผูปวยโรค osteomalacia จะพบวามีระดับ calcium และ phosphate รวมทัง 25(OH)D ลดลง แต 

serum ALP จะมีคาสูงขนึ (21) สําหรับผูปวยโรคไตเรือรังที่ทําใหเกิดภาวะ secondary hyperparathyroidism 

มักมีคา glomerular filtration rate (GFR) นอยกวา 60 mL/min/1.73 m2 และหากมีคา GFR นอยกวา 40 

mL/min/1.73 m2 จะสงผลกระทบตอการควบคุมสมดุลเกลือแร โดยพบวาระดับ phosphate จะมีคาสูงขึน 

สวนระดับ calcium จะมีคาลดลง (22) สําหรับผปูวยท่ีมีภาวะ tertiary hyperparathyroidism มักจะมีระดับ 

serum PTH เพ่ิมสูงขึนเพียงเลกนอย รวมกับมีระดับ calcium ปกติห รือคอนขางสูง รวมทังมีระดับ 

phosphate และ ALP ที่ตํ่าลงได (10) 

 

การตรวจทางรังสีวิทยา (Radiologic investigation)  

 ลักษณะทางรังสีวิทยาจากภาพรังสีธรรมดา (plain radiograph) ท่ีพบบอยท่ีสุดในผูปวยที่มีภาวะ 

HPT คือ ลักษณะกระดกูบางทั่ว ๆ (generalized osteopenia) (23) หากในระยะหลังๆที่กระดูกเริ่มถูกทําลาย

จะพบวา กระดูกบริเวณ subperiosteum มีลักษณะถูกกัดกรอนไป (subperiosteal resorption) โดยเฉพาะ

บรเิวณนิวมือและนิวเทา ซ่ึงพบไดบอยทางดานขางฝง radial (radial aspect) ของกระดูกนิวชีและนิวกลาง 

(second and third middle phalanges) สวนบริเวณปลายกระดูกนิวมือ (terminal tuft) จะเหนลักษณะ

ขอบเขตกระดูกไมชดั ซ่ึงเรียกลักษณะนีวา “acro-osteolysis” (รูปท่ี 1)    นอกจากนี ยังพบลกัษณะ  
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รูปท่ี 1 แสดงภาพรังสีของนิ้วมือขวาทางดานหนา (right hand AP view) พบลักษณะ generalized osteopenia รวมกับ 
subperiosteal resorption ท่ีดานขางของ second middle phalanx และ first distal phalanx (ลูกศร) นอกจากนี้ ยัง
พบลักษณะ acro-osteolysis ท่ีปลายนิ้ว (ดอกจัน) 
 

 

subperiosteal resorption ไ ด อี ก ห ล า ย ตํ า แ ห น ง ต าม ข อ ต า ง  ๆ  เ ชน  ข อ ตอ sacroiliac ข อ ต อ 

acromioclavicular ขอตอ sternoclavicular และขอตอ temporomandibular (24) ตลอดจนกระดูกบริเวณ

ใตตอเสนเอน (subligamentous หรือ subtendinous) เชน บริเวณกระดูกไหปลารา (clavicle) กระดูกสน

เทา (calcaneus) กระ ดูกต นแขน (humerus) กระ ดูกตนขา (femur) บริ เวณ greater และ lesser 

tuberosity ของ humerus และบริเวณ greater และ lesser trochanter ของ femur (25) (รูปที่ 2) 
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รูปท่ี 2 แสดงภาพรังสีของหัวไหลซายทางดานหนา (left shoulder AP view) พบลักษณะ generalized osteopenia 
รวมกับ subperiosteal resorption ท่ีบริเวณขอ acromioclavicular และปลายกระดูก clavicle (ลูกศร)  
 

 นอกจากนี ยังอาจพบลักษณะขอบกระดูกท่ีหนาขึน (osteosclerosis) ซึ่งพบไดทังเฉพาะท่ี 

(localized) หรือเกิดขึนท่ัว ๆ ไป (diffuse) หากมีลักษณะ osteosclerosis เกิดขึนบริเวณขอบดานบนและ

ดานลางของกระดกูสันหลัง (vertebral endplate) หลาย ๆ ระดับ เมื่อมองจากทางดานขาง (lateral view) 

จะเหนลักษณะเปน็แถบริว เรียกลักษณะกระดูกสันหลังที่พบจากภาพรังสีนีวา “rugger jersey spine” (23) 

สวนลักษณะสําคัญท่ีพบจากภาพรังสีของกะโหลกศีรษะทางดานขาง จะพบบริเวณกระดูกถูกทําลายเป็นจุดสี

ดําเลก ๆ สลับกับบริเวณกระดูกท่ีมีความหนาแนนขึน เรียกลักษณะท่ีเหนนวีา “pepper pot appearance” 

หรอื “salt and pepper appearance” (24) 

 สําหรับ brown tumor หรือ osteoclastoma หรือ osteitis fibrosa cystica นัน เป็นลักษณะรอย

โรคที่เกิดขึนในกระดูกจากภาวะ HPT ระยะทาย พบไดทังกระดูกยาว (long bone) เชนfemur และกระดูก

สวนอ่ืน ๆ ไดแก เชงิกราน (pelvis) กระดูกซ่ีโครง (rib) กระดูกขากรรไกร (jaw) และกระดูกสันหลัง (spine) 

โดย brown tumor นไีมไดเกิดจากเนอืงอกกระดูกแตอยางใด แตมีสาเหตุมาจากเซลล์ osteoclast มารวมตัว

กันอยางหนาแนนในบริเวณหนึ่ง ๆ ทําใหมีการสลายกระดูกรวมกับเกิดเนอืเย่ือเสนใย (fibrous tissue) มา

แทนท่ีในบริเวณนนั ลักษณะท่ีเหนจากภาพรังสจีะพบบริเวณกระดูกท่ีถูกทําลาย (osteolytic lesion) คลาย

ลักษณะถงุนํา (cyst) ซึ่งในกระดูก 1 ชิน อาจพบรอยโรคเพียงตําแหนงเดยีว หรือหลายตําแหนงกได รวมทังมี

ขนาดหลากหลายแตกตางกนัไป (26, 27) (รูปที่ 3)   
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รูปท่ี 3 แสดงภาพถายรังสีของกระดูกตนขาขวาดานหนา (right femur AP view) พบลักษณะ generalized osteopenia 
รวมกับ brown tumor ขนาดเลกท่ีตาํแหนงแกนกระดูกตนขา (femoral shaft) (ลูกศร) 
 

 

การวินิจฉัย (Diagnosis) 

 การวินิจฉัยภาวะ HPT นันอาศัยลักษณะที่พบจากz]ตรวจทางหองปฏิบัติการเป็นหลัก สวนการตรวจ

อ่ืน ๆ โดยเฉพาะการlj’ตรวจภาพตอมพาราไทรอยด์ (parathyroid imaging) นันมีวัตถุประสงค์เพ่ือระบุ

ตํา แหนงของตอมพาราไทรอยด์และเ นืองอกกอนจะทํ าการผา ตัดเอาตอมพาร าไทรอยด์ออก 

(parathyroidectomy) (5, 19) วิธีตาง ๆ ของการทํา parathyroid imaging มีดังตอไปน ี 

 

การถ่ายภาพโดยใช้สารกมัมันตรังสี (scintigraphy) 

เป็นวิธีท่ีนิยมมากท่ีสุดในการทํา parathyroid imaging โดยมีความไว (sensitivity) ในการตรวจ 
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พบ parathyroid adenoma สูงถึงรอยละ 90 และมีความแมนยํา (accuracy) รอยละ 97.2 วิธีนีอาศัยสาร

กัมมันตรัง สีคือ 99mTc-sestamibi ซึ่ งจะถูกดูดซึม (uptake) โดยจําเพาะกับเซลล์ ท่ีมี ไม โตคอนเด รีย

(mitochondria) มาก เ ชน  เ ซล ล์ตอมไทรอยด์และพาร าไทรอย ด์ ดั งนันกา รทํา 99mTc-sestamibi 

scintigraphy จึงตองมีเทคนิคเพิ่มเติมเพื่อแยกการ uptake จากตอมไทรอยด์ดังน ี(19) 

- Washout scintigraphy using a single isotope เทคนิคนใีชสารกัมมันตรังสีเพียงตวัเดียว คือ  

99mTc-sestamibi แตจะใชการหนวงเวลาการถายภาพ (scan) ในการแยก เน่ืองจากเซลล์ตอมไทรอยด์จะขับ 

(washout) 99mTc-sestamibi ไดเรวกวา การ scan จะทําใน 2 ชวงเวลา คือ 10-15 นาที และ 90-120 นาที

หลังผปูวยไดรับ 99mTc-sestamibi ซึ่งตําแหนงท่ียังมีการ washout ไมหมดจะเป็นตําแหนงที่สงสัยพยาธิสภาพ

ของ parathyroid adenoma 

- Subtraction scintigraphy เป็นการใชสารกัมมันตรังสีหลายชนิด โดยเทคนิคนีจะใช 99mTc- 

pertechnetate หรือ 123I เพื่อให uptake ท่ีตอมไทรอยด์โดยจําเพาะ ทําให 99mTc-sestamibi ที่ผปูวยไดรับ

ในภายหลงัสวนใหญจะถูก uptake ที่เซลล์ตอมพาราไทรอยด์เพียงอยางเดียว  

 

1. อัลตราซาวน์ (ultrasonography) 

ตอมพาราไทรอยด์เป็นตอมที่มีขนาดเลกประมาณ 5 x 3 x 1 มม. ซึ่งในภาวะปกติหรือแมกระท่ังใน

ภาวะ parathyroid hyperplasia จะตรวจพบไดยากจากการตรวจอัลตราซาวน์ท่ัวไป รวมทังยังอาจสับสนกับ

ตอมนําเหลืองท่ีอยูขางเคียงได อัลตราซาวน์สามารถตรวจพบ parathyroid adenoma ไดเมื่อขนาดกอนมีเสน

ผานศูนย์กลางตังแต 5 มม. ขึนไป และมีตําแหนงติดกับตอมไทรอยด์ หรือเหนือตอตอมไทมัส หากใชวิธีพิเศษ 

เชน ดอปเปลอร์สี (color Doppler) จะชวยเพิ่มความแมนยําในการจําแนก parathyroid adenoma กับกอน

อ่ืน ๆ บริเวณลําคอไดดียิ่งขึน โดยมีความไว (sensitivity) รอยละ 97 ความจําเพาะ (specificity) รอยละ 100 

และความแมนยํา (accuracy) รอยละ 98.6 (28) 

2. เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (computed tomography, CT) 

การทํา CT รวมกับการฉีดสารทึบรงัสี (contrast media) มีประโยชน์ในการบอกตําแหนง 

parathyroid adenoma ท่ีอยูนอก mediastinum โดย parathyroid adenoma มากกวารอยละ 92.7 จะมี

ความเขมขึน (hyperenhancement) ใน CT หลังฉีดสารทึบรังสี ทําใหแยกจากตอมนําเหลืองได อยางไรก

ตามการทํา CT เพ่ือหา parathyroid adenoma มีความไว (sensitivity) คอนขางหลากหลาย (รอยละ 46-

87) การตรวจดวยวิธีนมีักพิจารณาเป็นทางเลือกรอง (second-line) ในกรณีที่ไมสามารถหา parathyroid 

adenoma ในตําแหนงปกติจากวิธีอื่น ๆ ได ปจจุบันมีการทํา CT โดยใชลําแสงโฟตอน (single-photon 

emission computed tomography, SPECT) ซึ่ งวิ ธีนี จะ เ พ่ิม  sensitivity และชวยระบุ ตํ าแหนงของ 

parathyroid adenoma ไดชัดเจนและแมนยํามากขึน ทํา ใหการทํา SPECT รวมกับ 99mTc-sestamibi 

scintigraphy เป็นวิธีมาตรฐานสาํหรับการทํา parathyroid imaging ในปจจบัุน (19, 28)  

3. การสร้างภาพด้วยคลืนแม่เหล็กไฟฟา (magnetic resonance imaging, MRI) 
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ในการตรวจ MRI อาจพบ parathyroid adenoma ไดหลายรูปแบบ สวนใหญพบวาในภาพ T1-

weighted จะมีลักษณะ low-signal intensity สวนภาพ T2-weighted เป็น high-signal intensity อยางไร

กตาม การตรวจ parathyroid adenoma ดวย MRI นันมีความไว (sensitivity) ไมแตกตางจากวิธีอื่นๆ 

รวมทังยังอาจมีผลลบลวง (false negative) ได วิธีนีจึงไมเป็นท่ีนิยมดังเชนวิธีอ่ืนๆ ดังท่ีไดกลาวไปแลวขางตน
(28) 

 

การรักษา (Treatment)  

 หลักการรักษาผปูวยที่มีภาวะ HPT แตกตางกันไปขนึอยูกับประเภทของภาวะ HPT ท่ีพบในผปูวย 

อยางไรกตาม เนื่องจากภาวะ PHPT พบไดบอยกวาประเภทอื่น ๆ และมีแบบแผนการรักษาที่ชัดเจน ดังนนัใน

บทนจึีงกลาวถึงการรักษาภาวะ PHPT เป็นหลัก ซ่ึงแบงการรักษาออกเป็น 2 วิธ ีคอื การรักษาดวยวิธีอนุรักษ์

และการรักษาดวยวิธีการผาตัด 

 

1. การรักษาด้วยวิธีอนุรักษ์ และไม่ผ่าตัด (nonsurgical management) 

ในปจจุบันการรักษาภาวะ PHPT ดวยวิธีไมผาตัดนันควรพิจารณาเฉพาะผูปวย ท่ีไมมีอาการ 

(asymptomatic) หรือที่ไมมีความประสงค์เขารับการผาตัด parathyroidectomy เทานัน (29, 30) จากการ

ติดตามผูปวยท่ีไมมีอาการและไมผาตัดเป็นระยะเวลา 15 ปพบวา รอยละ 37 มีผลทางชีวเคมีหรือความ

หนาแนนกระดูกท่ีแสดงวาโรคลุกลามมากขึน โดยผูปวยท่ีมีอายุนอยกวา 50 ปมีอุบัติการณ์การลุกลาม

ความกาวหนาของโรค (disease progression) สูงถึงรอยละ 65 ในขณะที่ผูปวยท่ีมีอายุมากกวา 50 ปมี

อุบัติการณ์นอยกวามาก เพียงรอยละ 23 (31) นอกจากยาตาง ๆ ที่ใหเพื่อรักษาผูปวยแลว ผูปวยควรไดรับการ

แกไขภาวะขาดวิตามินดี (vitamin D deficiency) ดวยการใหวิตามินดีเสริม รวมกับการรับประทานอาหารท่ี

เหมาะสม เพื่อให 25(OH)D อยูในระดับปกติ (19) สําหรับยาท่ีพิจารณาใชมีดังนี 

Cinacalcet เป็นยาในกลุม calcimimetic โดยกลไกการออกฤทธิของยาในกลุมนีจะไปกระตุนตัวรับ 

แคลเซียม (calcium sensing receptor) ท่ีอยูในสารนํานอกเซลล์ (extracellular fluid) และสงผลทําใหลด

การดูดซึมกลับของแคลเซียมที่ทอไต (renal tubule) จึงชวยลดระดับ calcium และ PTH ในเลอืดได ซึ่ง

ผลการรักษาพบวา รอยละ 70-80 จะมีระดับ calcium อยูในเกณฑ์ระดับปกติไดนานประมาณ 5 ป อยางไรก

ตาม การรักษาดวยยา cinacalcet ไมใชเป็นการรักษาที่ตนเหตุ ดังนันจึงควรพจิารณาใหยาเฉพาะในกรณีท่ี

ผูปวยไมสามารถทําการผาตัดเทานนั (19) 

Antiresorptive drug มีจุดมุงหมายเพื่อเพ่ิมความหนาแนนของกระดูกในผูปวย โดยมีขอบงชี

เชนเดียวกับการรักษาผปูวยท่ีเป็นโรคกระดกูพรุน (19) การใหยาตานการสลายกระดูกสามารถใชไดทงัฮอร์โมน

ทดแทน (hormone replacement therapy; HRT) ยากลุม selective estrogen receptor modulators 

(SERMs) หรือยากลุม bisphosphonate (30) ซึ่งจะตองพิจารณาตามความเหมาะสมในผูปวยแตละราย 

สําหรับ HRT นันพบวา การใหยาเป็นระยะเวลา 2 ป สามารถเพ่ิมความหนาแนนกระดูกท่ีกระดูกสันหลงัสวน

เอว (lumbar spine) ไดรอยละ 5.2 และท่ีคอกระดูกตนขา (femoral neck) ไดรอยละ 3.4 แตไมมีผลในการ
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ลดระดับ calcium (32) สวนยากลมุ SERMs พบวา การใหยา raloxifene ขนาด 60 มก./วัน เป็นระยะเวลา 8 

สัปดาห์ จะสามารถลดระดับคาชีว เคมีของการหมุนเวียนกระดูก (bone turnover marker) ไดแก 

osteocalcin และ N-telopeptide (NTX) ไดรอยละ 13.2 และ 18.4 ตามลําดับ นอกจากนี ยังสามารถลด

ระดับ calcium ไดประมาณ 0.4 มก./ดล. อีกดวย (33) สวนการใหยา  alendronate ซึ่ง เป็นยากลุม 

bisphosphonate ท่ีมีการใชในผูปวยภาวะ PHPT มากท่ีสุด พบวา การรักษาเป็นเวลา 2 ป สามารถเพิ่มความ

หนาแนนกระดูกที่ lumbar spine ไดรอยละ 6.9 และที่ femoral neck ไดรอยละ 3.7 อยางไรกตาม ระดับ 

calcium และ PTH ไมมีการเปล่ียนแปลงแตอยางใด (34) 

 

2. การรักษาด้วยวิธีการผ่าตดั (surgical management) 

การผาตัด parathyroidectomy ในผูปวย PHPT มีขอบงชีดังตอไปนี (35) 

1) ผูปวยที่มีอายุนอยกวา 50 ป 

2) ผูปวยที่มีอาการทุกราย  

3) ผูปวยที่มีระดับ calcium สูงกวาเกณฑ์ปกต ิ1 มก./ดล. (mg/dL) 

4) ผูปวยที่มีความผิดปกติของไตรวมดวย เชน มีนิ่วในไต มภีาวะ hypercalciuria (ระดับคา urine 

calcium ใน 24 ชั่วโมง มากกวา 400 มก./ดล. (mg/dL) หรือมีคาการทํางานของไตลดลง (GFR 

นอยกวา 60 mL/min/1.73 m2) 

5) ผูปวยที่มีโรคกระดูกพรุน หรือมีกระดูกหักจากเหตุกระดูกเปราะบาง (fragility fracture) หรือพบ

กระดูกสันหลังหักยุบ (vertebral compression fracture) จากภาพรังสี 

6) ผูปวยที่มีอาการ หรือผลการตรวจทางหองปฏิบัติการท่ีบงวาเป็น parathyroid carcinoma 

 

นอกจากน ียังมีขอแนะนาํใหทําผาตัด parathyroidectomy ในผูปวยที่มีปญหาดาน 

สุขภาพจิตและระบบประสาท ผปูวยท่ีมีปญหาดานความจํา รวมทังผูปวยท่ีมีโรคประจําตัว เชน หลอดเลือด

หัวใจ (35)  

สําหรับผปูวย secondary hyperparathyroidism มักทําการรักษาดวยวิธีการไมผาตัดเป็นลําดับแรก 

โดยจะต องแกไขสา เห ตุตา ง  ๆ  ที่ ทํา ใหเ กิดภา วะ นี  เ ชน vitamin D deficiency, hypocalcemia, 

osteomalacia ตลอดจนภาวะทุพโภชนาการ อยางไรกตาม หากผปูวยเกิดภาวะ calciphylaxis ซึ่งมีสาเหตุ

จากการสะสมแคลเซียม (calcification) จนทําใหเกิดการตายจากการขาดเลือด (ischemic necrosis) ของ

เนื อเยื่อ ใตผิวหนัง จะเป็นขอบ งชีสําคัญสํ าหรับการรักษาดวยการผาตัด (10) สวนผูปวย tertiary 

hyperparathyroidism นัน การรักษาหลักคือการผาตัด parathyroidectomy โดยเฉพาะอยางย่ิงในผูปวยที่

มีภาวะ hypercalcemia อยางรุนแรง (ระดับ calcium ในเลือดมากกวา 11.5-12 mg/dL) หรือผูปวยท่ีมี

ระดับ calcium มากกวา 10.2 มก./ดล. มานาน 3 เดือนถึง 1 ปภายหลังการผาตัดเปล่ียนไต ตลอดจนผปูวยที่

มีโรคกระดูกพรุน หรอืมีประวัติกระดูกหักงาย (fragility fracture) และผูปวยท่ีมีอาการแสดงของภาวะ HPT 

รวมดวย (10) 
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ภาพรวมของทวัโลกภาวะฮอร์โมนพาราไทรอยด์สูงแบบปฐมภูมิ 

  

ยุโรป ภาวะฮอร์โมนพาราไทรอยด์สูงแบบปฐมภูมิ ชนิดไมแสดงอาการ (asymptomatic PHPT) พบ

ไดบอยมากที่สุด และพบแตกตางกันตามเพศ ความชุกในประเทศสวีเดนพบในเพศชายรอยละ0.3 และในเพศ

หญิงรอยละ1.6 และเชนเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกาความชุกของโรคในชวง 10 ปที่ผานมาเพิ่มสูงขนึจาก

1.82 ตอ1000 เป็น 6.72 ตอ1000 ในประเทศสกอตแลนด์ 

ประเทศในยุโรปกลุมท่ีไมแสดงอาการสามารถพบน่ิวในไตไดสงูถึงรอยละ55 และพบกระดูกสันหลังยุบ

รอยละ35 

ละตินอเมริกา แมวาขอมูลในเรื่องความชุกจะยังไมคอยมีมาก ในประเทศบราซิล ขอมูลจากคลินิก

ตอมไรทอ มีความชุก 7.8 ตอ1000 และเปน็แบบไมแสดงอาการ ถึงรอยละ82 อัตราสวนเพศหญิงตอเพศชาย 

7 ตอ 1 และ รอยละ90 พบในสตรีวัยหมดประจําเดือน 

พบไดทังแบบมีอาการและไมแสดงอาการ กลมุที่มีอาการมากๆ มวลกระดูกจะต่ํามาก PTH และ 

Bone markers ขึนสูงมาก ภาวะพรองวิตามินดี พบไดบอย และเนืองอก adenoma พบไดบอยในกลุมไม

แสดงอาการ ผูปวยท่ีเป็น Osteitis fibrosa จะมีการเพิ่มของBMD สูงอยางมากภายหลังจากการผาตัดเอาตอม

พาราไทรอยด์ออก (Parathyroidectomy) และใหวิตามนิดเีสริม นิ่วในไตพบไดสูงกวาในสหรัฐอเมริกา

มากกวารอยละ80 ผูปวยที่ไดรับการผาตัดจะเป็น single adenoma PHPTที่มีระดับแคลเซียมปกติ พบไดเพิ่ม

มากขนึในละตินอเมริกา จากการศึกษาพบวาเกิด นิ่วในไตและกระดูกหักไดพอๆกัน และไมมีความแตกตาง

ของมวลกระดูก ยกเวนที่Forearm ที่จะพบสูงในกลุมแคลเซียมปกติในเลอืดมากกวากลุมท่ีมีแคลเซียมสูงใน

เลือด 

เอเชีย จะแตกตางจากประเทศทางตะวันตก PHPT ในทวีปเอเชีย( จีน อินเดีย อิหราน ปากรีสถาน 

ซาอุดิอาราเบีย และ ไทย) ยงัพบผูปวยท่ีเป็น ภาวะแคลเซียมสูงแบบดังเดมิ(classical Hypercalcemia) ซ่ึง

จะรวมทังOsteitis Fibrosa Cystica, Osteoporosis, กระดูกหัก และนิ่วในไต ผลการตรวจเลือดทางชีวเคมี

จะพบรุนแรงกวาประเทศทางตะวันตก เมื่อเรวๆนีมีรายงานโรคท่ีไมแสดงอาการ ในประเทศจีนและอินเดีย 

ทังนีอาจจะเป็น เนื่องจากการตรวจเลือดทางหองปฏิบัติการ และการตรวจ Ultrasoundบริเวณคอ 

Parathyroid Carcinoma พบบอยมากขนึในชาวเอเชียมากกวาประเทศตะวันตกมีความชุกรอยละ6 ในจีน 

และรอยละ12 ในญี่ปนุ ในผูปวยที่เป็น PHPT การผาตัดเอาตอม Parathyroidectomy จะเพ่ิมมวลกระดูก

และคุณภาพชีวิตในผปูวยเอเชีย มากกวากลุมที่ไมไดผาตัด ในParathyroid Cancer การผาตัดแบบ en-bloc 

ตังแตเริ่มแรก หรือ การผาตัดครังท่ีสอง จะทําใหผูปวยหายขาดได 
 

สรุป 

 ภาวะ HPT เป็นอีกภาวะที่เกี่ยวของกับโรคกระดูกเมแทบอลิก (metabolic bone disease) เน่ืองจาก

มีความสัมพนัธ์กับเกลือแรตาง ๆ ท่ีสงผลตอความแขงแรงของกระดูกโดยตรง และยังเป็นหนึ่งในสาเหตุสําคัญ

ของการเกิดโรคกระดูกพรุนแบบทุติยภูมิ (secondary osteoporosis) อีกดวย ภาวะ HPT แบงออกเป็น 3 
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ประเภทตามสาเหตุการเกิดโรคท่ีแตกตางกัน โดยภาวะ PHPT เกิดจากความผิดปกติท่ีตัวตอมพาราไทรอยด์ทํา

ใหการทํางานมากขึน หรอือาจเกิดจากเนืองอกของตอมพาราไทรอยด์เองกได สวนภาวะ secondary HPT 

เกิดจากความผิดปกติหรือสาเหตุอื่น ๆ ท่ีทําใหมีการหลั่งฮอร์โมนพาราไทรอยด์มากขึน รวมทังในผปูวยที่เป็น

โรคไตเรอืรัง และสําหรับภาวะ tertiary HPT มักเกิดขึนตามหลังในผูปวยท่ีมีภาวะ secondary HPT มาเป็น

ระยะเวลานาน เม่ือแกไขสาเหตุของการเกิดภาวะ HPT ไปแลว แตตัวตอมพาราไทรอยด์เองยังคงหลั่งฮอร์โมน

ออกมาอยางควบคุมไมได ซึ่งลักษณะการตรวจทางหองปฏิบัติการ รวมทังแนวทางการรักษาผปูวยจะมีความ

แตกตางกันไปตามประเภทของภาวะ HPT ดงันันการวินิจฉัยและรักษาผูปวยที่เหมาะสมจึงมีความสําคัญมากท่ี

จะทําใหผูปวยกลับมาใชชีวิตไดตามปกติหรือใกลเคียงปกติ รวมทังลดภาวะแทรกซอนตาง ๆ ที่อาจเกิดขึนได 
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